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-1NOTA VOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S
127e VERGADERING VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S
– 26 januari 2011 –
Punt 6
Oprichting van een platform voor Europese groeperingen voor territoriale samenwerking
(EGTS)

Het Comité van de Regio's zal een platform voor Europese groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) oprichten.
Dit platform zal bestaan uit politieke en technische vertegenwoordigers van alle bestaande EGTS'en,
EGTS'en in oprichting en leden van de deskundigengroep. Verenigingen en andere deskundigen
alsmede belanghebbenden zullen worden uitgenodigd om aan het platform deel te nemen.

Taken:
Het EGTS-platform zal de volgende taken hebben:
a) toezicht houden op de goedkeuring en tenuitvoerlegging van de EGTS-bepalingen op
Europees en nationaal niveau;
b) de uitwisseling van ervaringen met de oprichting van een EGTS op lokaal en regionaal niveau
bevorderen en zorgen voor de verspreiding van informatie over best practices op dit vlak;
c) de EGTS als een instrument voor territoriale cohesie promoten en zichtbaarheid geven aan de
bestaande EGTS'en, in het bijzonder binnen de EU-instellingen en bij de nationale en de
subnationale overheden;
d) de communicatie over de mogelijkheden van en uitdagingen voor het EGTS-instrument op
lokaal en regionaal niveau verbeteren;
e) uitzoeken op welke manier EGTS'en de territoriale ontwikkeling kunnen bevorderen;
f) de advieswerkzaamheden van het CvdR ondersteunen door concrete informatie te verschaffen
over multilevel governance en grensoverschrijdende aspecten van EU-wetgeving en –beleid.

Lidmaatschap:
Het EGTS-platform zal bestaan uit politieke en technische vertegenwoordigers van alle bestaande
EGTS'en, EGTS'en in oprichting, leden van de deskundigengroep, verenigingen en andere
belanghebbenden.
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-2Organisatie:
a) de bestaande EGTS'en en de actieve leden van de deskundigengroep zullen automatisch
partners van het platform kunnen worden. Het CvdR zal EGTS'en in oprichting, bepaalde
deskundigen en belanghebbenden uitnodigen om aan het platform deel te nemen (zoals
INTERACT en verenigingen);
b) de voorzitter van de commissie COTER zal optreden als politieke coördinator van het
EGTS-platform en zal regelmatig verslag uitbrengen aan de commissie COTER en het bureau;
c) het CvdR zal het EGTS-platform administratief ondersteunen.
Online ondersteuning:
Het CvdR zal het platform ook online ondersteunen. De komende maanden zal de EGTS-portaalsite
worden vernieuwd en zullen daaraan nieuwe rubrieken worden toegevoegd om de site interactiever te
maken, een echt gemeenschappelijk raadplegingsplatform te creëren en het platform de nodige
ondersteuning te bieden.


Via het gemeenschappelijk raadplegingsplatform (webforum) zullen vertegenwoordigers van
bestaande en in oprichting zijnde EGTS'en, EGTS-deskundigen en belanghebbenden ervaringen
en goede praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen.



Daarnaast zal elke EGTS een microwebsite
publiceren.

1

krijgen om nieuws en andere informatie te

Budget:
Het functioneren van het platform zal niet meer kosten met zich meebrengen dan de kosten voor de
gebruikelijke EGTS-activiteiten van het CvdR waar in de begrotingen voor 2011 en 2012 al rekening
mee is gehouden.
VOORSTEL
De leden van het bureau wordt verzocht dit document goed te keuren.
*
*

1

*

Microwebsites zijn hier beschikbaar:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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-3BIJLAGE

Datum

Mijlpaal

1
augustus
2006
-31 juli 2007
(wordt
in
sommige
lidstaten
waarschijnlijk
verlengd)

overgangsperiode
goedkeuring
nationale
wettelijke/
bestuursrechtelijke
bepalingen

Overzich van de activiteiten van het CvdR in het licht van de bureaunota uit 2006

Belangrijkste
betrokkenen

Eventuele CvdR-initiatieven

lidstaten
 publicatie en verspreiding van de CvdR-studie en
brochure over EGTS onder EU-, nationale en territoriale
Commissie
instellingen
Soms ook lokale en
regionale overheden,  organisatie van een groots opgezette conferentie / een
in enkele gevallen
seminar over EGTS
Lokale en regionale  oprichting van een EGTS-groep van territoriale
overheden
deskundigen om de goedkeuring te volgen van
lancering van
wettelijke/bestuursrechtelijke bepalingen op nationaal
politieke en
niveau en om ervaringen uit te wisselen over de voortgang
technische
van de politieke/technische initiatieven voor de
initiatieven om
totstandbrenging van territoriale EGTS. Expertise kan
EGTS ter plaatse op
worden geput uit lokale en regionale overheden die
te richten
deskundigen selecteren na een publiekelijke oproep om
belangstelling te tonen

2

Uitvoering
Studies gepubliceerd in 2007, 2008 en
2010 (zie hieronder) en de brochure
'EGTS – 10 vragen en antwoorden',
gepubliceerd in 2009.
CvdR Rondetafel en COTER seminar
in 2007.
Deskundigengroep opgezet in 2007.
Interinstitutionele conferentie in 2008.
EGTS-portaalsite bestaat sinds 2007.

 voorstel aan de Commissie, het Europees Parlement en
de lidstaten om een EGTS-contactgroep te vormen

 uitwerking van een plan voor het toekomstige “EGTSregister” en bijbehorende CvdR-site
vanaf
toepassing van de
1
augustus Verordening
afronden
2007
(niet eerder
EGTS
worden
opgericht
en
geregistreerd

lidstaten
Commissie
Lokale en regionale
overheden
overige actoren
EGTS
CvdR

 rapport (of initiatiefadvies) over de overgangsperiode Initiatiefadvies 'Europese groepering
van de EGTS-Verordening, voorbereid door COTER

 lancering van een op een enquête gebaseerde studie van de
nationale kaders voor de invoering van EGTS

 uitbreiding en consolidatie van de EGTS-groep van
territoriale deskundigen

 ondersteunende studies, beleidsanalyses en werk met
verenigingen: enquêtes, analyse van institutionele kaders en

EU
97 vergadering van begrotingshe
het Bureau van het Comité van de Regio's, 5 december 2006, pt. 7. Ref. CdR 322/2006.
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2008/09
2

voor territoriale samenwerking:
een nieuwe impuls voor territoriale
samenwerking in Europa' goedgekeurd
in
2008.
Rapporteur
mevrouw
Mercedes BRESSO (PSE/IT). Ref. CdR
308/2007.
Studie 'De Europese Groepering voor
Territoriale
Samenwerking',

ste

.../...

-4samenwerkingsovereenkomsten,
verzameling
van
praktijkgevallen, vaststelling van thematische toepassingen,
verspreiding van goede praktijken, organisatie van
seminars/conferenties

 proef met, oprichting en beheer van het “EGTS-register”.
Uitbreiding met informatiediensten met meerwaarde,
gebaseerd op studies, beleidsanalyse en netwerken

 regelmatige rapporten over de ontwikkeling van territoriale
samenwerking en EGTS, voorbereid door COTER

 EGTS-solidariteit en netwerken: bijv. stimuleren van de
oprichting van netwerk van EGTS, organisatie van een
jaarlijkse conferentie over de voortgang van territoriale
samenwerking en EGTS

 oprichting van een Forum over territoriale samenwerking
in de EU, samen met andere actoren (nader uit te werken)

gepubliceerd in 2007.
Studie 'De Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking (EGTS):
stand van zaken en vooruitzichten'
gepubliceerd in 2009.
Studie 'De meerwaarde van de EGTS en
mogelijke oplossingen voor bestaande
problemen' gepubliceerd in 2010.
Twee
vergaderingen
van
de
deskundigengroep in 2008.
Seminars tijdens de Open Days over de
EGTS in 2007, 2008, 2009 en 2010.
EGTS thematische stand en brochure in
2010.
EGTS-top mede georganiseerd door het
CvdR
en
het
Spaans
EUvoorzitterschap in mei 2010.
Jaarlijkse verslagen aan COTER in
2007, 2008, 2009 en 2010.



rapport van de EC
vóór
1
augustus en eventuele
2011
herziening van de
EGTS-Verordening

CvdR
Commissie
EP /Raad
opgerichte EGTS
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Nota over grensoverschrijdende
dimensie
geïntegreerd
in
de
advieswerkzaamheden van het CvdR
(momenteel in voorbereiding).
 vóór 2009/2010: breed opgezet verkennend rapport over Gemeenschappelijke raadpleging over
de vooruitzichten voor territoriale samenwerking en de de EGTS door het CvdR, het
voorzitterschapstrio (ES-BE-HU), de
uitvoering van EGTS
Europese Commissie en Interact,
gelanceerd in mei 2010.
Vergadering van belanghebbenden over
de EGTS in juli 2010.
Initiatiefadvies 'EGTS – Nieuwe
perspectieven voor de herziening van
de EGTS-verordening', behandeling in
januari 2011. Rapporteur De heer
Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (EVP/ES).
Ref CdR 100/2010.
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-51 januari 2014

nieuwe
programmeringsper
iode

verwacht resultaat: consolidatie van territoriale cohesie en
territoriale samenwerking binnen de Structuurfondsen en
andere EU-beleidsgebieden

_____________
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